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                                      του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   

                                     και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  88 
 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 14 από 31/10/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 

την υπ΄ αριθµ. 14/2684/27-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
 

ΓΙΑ 
«Α) Έγκριση της διενέργειας της προµήθειας α. δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων Α3 (1 

έγχρωµου & 1 ασπρόµαυρου) σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας των διοικητικών τµηµάτων 
και της γραµµατειακής υποστήριξης του Ο.Π.Α.Ν. β. τριών (3) πολυµηχανηµάτων Α4 για 
καθηµερινή χρήση και δυνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή για τις ανάγκες των λοιπών 

τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου. Β) Έγκριση της µε αριθµ. πρωτ. 33686/23-10-2017 µελέτης 
του Αυτοτελές Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας που 

αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών πολυµηχανηµάτων Α3 & τριών (3) 
πολυµηχανηµάτων για τις ανάγκες λειτουργίας του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & 

Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) οικ. έτους 2017 η οποία και επισυνάπτεται. Γ) Έγκριση της δαπάνης και 
τη διάθεση της πίστωσης ποσού ύψους 10.986,40 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. η οποία 

θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.7135.0004 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοαντιγραφικών 
µηχανηµάτων και FAX» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 & ∆) Έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών.» 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 

                                                                   ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ             

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 

αποδεικτικά επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), 

η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), ο κ. 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ), ο κ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), και ο κ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 

τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2666/25-10-2017 
εισήγηση µε θέµα: «Α) Έγκριση της διενέργειας της προµήθειας α. δύο (2) φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων Α3 (1 έγχρωµου & 1 ασπρόµαυρου) σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας των 
διοικητικών τµηµάτων και της γραµµατειακής υποστήριξης του Ο.Π.Α.Ν. β. τριών (3) 
πολυµηχανηµάτων Α4 για καθηµερινή χρήση και δυνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή για τις 
ανάγκες των λοιπών τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου. 

Β) Έγκριση της µε αριθµ. πρωτ. 33686/23-10-2017 µελέτης του Αυτοτελές Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας που αφορά στην προµήθεια 
δύο (2) φωτοτυπικών πολυµηχανηµάτων Α3 & τριών (3) πολυµηχανηµάτων για τις ανάγκες 
λειτουργίας του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) οικ. έτους 2017 η 
οποία και επισυνάπτεται. 

ΑΔΑ: ΨΟ33ΟΛ04-ΘΗΜ





Γ) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού ύψους 10.986,40 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.7135.0004 µε τίτλο 
«Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και FAX» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017. 

∆) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
          
«Σχετικά µε το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: 

    Ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας θέλει να προβεί στην προµήθεια α. δύο (2) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 

Α3 (1 έγχρωµου & 1 ασπρόµαυρου) σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας των διοικητικών τµηµάτων και της 

γραµµατειακής υποστήριξης του Ο.Π.Α.Ν., τα οποία να έχουν δυνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστές και µε το 

δίκτυο του ∆ήµου, να δέχονται φωτοτυπικό χαρτί 80gr, 160gr και 200gr, από τους οποίους ο ένας να 

τυπώνει εκτός ασπρόµαυρου, έγχρωµο Α4 και έγχρωµο Α3, β. τριών (3) πολυµηχανηµάτων Α4 για 

καθηµερινή χρήση και δυνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή για τις ανάγκες των λοιπών τµηµάτων του 

Νοµικού Προσώπου.  

     Το  Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής του ∆ήµου Ν. Ιωνίας µε την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 33686/23-10-2017 Μελέτη καθόρισε την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές 

και ενδεικτικό προϋπολογισµό για την προµήθεια ενός (1) έγχρωµου φωτοτυπικού Α3, ενός (1) Α/Μ 

φωτοτυπικού Α3, τριών (3) πολυµηχανηµάτων Α4 για καθηµερινή χρήση και δυνατότητα σύνδεσης µε 

υπολογιστή, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ο.Π.Α.Ν. (Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας) ∆ήµου 

Ν. Ιωνίας. 

     Με το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2645/24-10-2017 αίτηµα του τµήµατος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, στο ΚΗΜ∆ΗΣ (παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016), 

γνωστοποιήθηκε η ανάγκη που αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Α3 (1 

έγχρωµου & 1 ασπρόµαυρου) σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας των διοικητικών τµηµάτων και της 

γραµµατειακής υποστήριξης µε δυνατότητα σύνδεσης στους υπολογιστές και στο δίκτυο του ∆ήµου, να 

δέχονται φωτοτυπικό χαρτί 80gr, 160gr και 200gr, και τριών (3) πολυµηχανηµάτων Α4 για καθηµερινή 

χρήση και δυνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή για τις ανάγκες των λοιπών τµηµάτων του Νοµικού 

Προσώπου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους 10.986,40 € οικ. έτους 2017. 

     Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, µετά από έλεγχο που διενήργησε στον τρέχοντα προϋπολογισµό 

δαπανών οικονοµικού έτους 2017 όπως αυτός έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, διαπίστωσε ότι υπάρχει 

διαθέσιµη, εξειδικευµένη και επαρκής πίστωση στον κωδικό αριθµό (Κ.Α.∆.) 15.7135.0004 ύψους 

10.986,40 € µε το Φ.Π.Α., που αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων Α3 (1 έγχρωµου 

& 1 ασπρόµαυρου) και τριών (3) πολυµηχανηµάτων Α4, για καθηµερινή χρήση και δυνατότητα σύνδεσης µε 

υπολογιστή και στο δίκτυο του ∆ήµου για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου. 

     Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 & 9 του άρθρου 209 του Ν. 

3463/06 (∆.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε µε παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007 & τον  Ν. 4412/2016, 

τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προµηθειών, για την εκτέλεση 

των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να 

συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, και να θεωρούνται από τον προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του 

∆ήµου, τηρουµένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. 

     Για τις ανωτέρω προµήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, µέχρι του οποίου γίνεται 

απευθείας ανάθεση (20.000,00 ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 118 του νέου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-

16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών), η ανάθεση γίνεται µε βάση την 

προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή της προµήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία 

περιέχονται σε σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που υποκαθιστούν τη µελέτη και τα 

ανωτέρω τεύχη.  

      Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 

3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 

του Ν. 4412/2016, & την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 & ανάδοχος θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει, την πλέον 

συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

     Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την 

ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού 

συµφωνητικού. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. 

    Το συµφωνητικό καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.  

     Το συµφωνητικό συντάσσεται µε τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του µειοδότη 
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που έγινε αποδεκτή από την κατά νόµο επιτροπή. Το συµφωνητικό δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 

µε τα παραπάνω στοιχεία και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής του συµφωνητικού 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους 

3. Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες 

4. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 

5. Την συµφωνηθείσα τιµή 

6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών 

7. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη 

8. Τον τρόπο παραλαβής & παρακολούθησης της προµήθειας 

9. Τον τρόπο πληρωµής 

10. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών 

11. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος 

     Το συµφωνητικό τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και 

τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 

παράδοσης 

     Το Νοµικό Πρόσωπο δεν είναι υποχρεωµένο να παραλάβει το σύνολο των ποσοτήτων που αντιστοιχούν 

στο συµβατικό ποσό παρά µόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες. 

Κατά συνέπεια και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Νοµικού µας Προσώπου, εισηγούµαστε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια ανάθεσης της προµήθειας α. ενός (1) έγχρωµου φωτοτυπικού 

πολυµηχανήµατος Α3, ενός (1) Α/Μ φωτοτυπικού Α3 σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας των διοικητικών 

τµηµάτων και της γραµµατειακής υποστήριξης του Ο.Π.Α.Ν., τα οποία να έχουν δυνατότητα σύνδεσης µε 

υπολογιστές και µε το δίκτυο του ∆ήµου, να δέχονται φωτοτυπικό χαρτί 80gr, 160gr και 200gr, β. τριών (3) 

πολυµηχανηµάτων Α4 για καθηµερινή χρήση και δυνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή για τις ανάγκες των 

λοιπών τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου. 

2. Να εγκρίνει την µε αριθµ. πρωτ. 33686/23-10-2017 µελέτη του Αυτοτελές Τµήµατος Προγραµµατισµού 

Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας, η οποία αφορά στην προµήθεια  ενός (1) έγχρωµου 

φωτοτυπικού πολυµηχανήµατος Α3, ενός (1) Α/Μ φωτοτυπικού Α3 και τριών (3) πολυµηχανηµάτων Α/Μ 

Α4, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ο.Π.Α.Ν. (Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας) ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας, την οποία ενέκρινε ο Πρόεδρος του Νοµικού προσώπου η οποία και επισυνάπτεται. 

3. Να εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση των πιστώσεων των κωδικών δαπανών του προϋπολογισµού :  

• 15.7135.0004 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και FAX» ύψους 10.986,40 ευρώ 

συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. οικ. έτους 2017 

4. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείµενο της 

παρούσας εισήγησης. 

5.  Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 

Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει µε απευθείας ανάθεση, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ          

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       

Νέα Ιωνία,     23/10/ 2017 

Αρ.Πρωτ:       33686   

 

ΘΕΜΑ: « Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ» 
Προϋπολογισµός: 10.986,40 € 

Τίτλος ΚΑ: Αφορά προϋπολογισµό ΟΠΑΝ 

CPV:  30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 
 

 

 

  

ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ   

Προµήθεια ενός (1) έγχρωµου φωτοτυπικού πολυµηχανήµατος  Α3, ενός (1) Α/Μ φωτοτυπικού 

Α3 και τριών (3) πολυµηχανηµάτων Α/Μ Α4 για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ  

Η παρούσα µελέτη (συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός 
προϋπολογισµός) αφορά στην προµήθεια ενός (1) έγχρωµου φωτοτυπικού Α3, ενός (1) Α/Μ φωτοτυπικού 
πολυµηχανήµατος Α3 και τριών (3) Α/Μ πολυµηχανηµάτων για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ. 

Τα προς προµήθεια είδη αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των 10.986,40 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
                   
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο της προµήθειας 
Αντικείµενο της µελέτης είναι η προµήθεια ενός (1) έγχρωµου φωτοτυπικού Α3, ενός (1) Α/Μ 

φωτοτυπικού Α3 και τριών (3) Α/Μ πολυµηχανηµάτων  Α4 για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ. 

Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµού του ΟΠΑΝ του έτους 2017 και ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των  10.986,40 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

 
Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 

τεύχος πρώτο) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων»),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί κατόπιν αποφάσεως του αρµοδίου οργάνου και σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής µετά από κοινοποίηση σχετικής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή προσφορών.  

 
Άρθρο 3 

Προσφορές 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να προσφέρουν τα είδη όπως περιγράφονται 

αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. Η τιµή µονάδος της προσφοράς θα  είναι 
σταθερή και αµετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας, δεν υπόκειται σε αναπροσαρµογή και θα 
εκφράζεται σε ευρώ.  

 
Άρθρο 4 

Σύµβαση 

Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί 
από την αρµόδια Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης. 

 
Άρθρο 5 

Εγγύηση 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να διατεθούν µε εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ένα 
(1) έτος εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές κάποιου προϊόντος. 
 

Άρθρο 6 

Παράδοση-Παραλαβή 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σχετικής σύµβασης. Τόπος παράδοσης ορίζεται ο Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας του ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία.  
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Άρθρο 7 

Πληρωµή Αναδόχου 

Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται µε την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από 
την οριστική παραλαβή της προµήθειας και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, σύµφωνα 
µε τις σχετικές εκ του νόµου προβλεπόµενες διατάξεις. 

 
Άρθρο 8 

Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις  και 

δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 
 

Άρθρο 9 

Λοιπές διατάξεις 
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 
 

  ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 

  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Πιστοποιητικά κατασκευαστή 

1 iso-9001 NAI     

2 iso-14001 NAI     

3 iso-27001 NAI     

  Γενικά Χαρακτηριστικά 

4 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής  ΝΑΙ     

5 

Να αναφερθεί η χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των 
ειδών που προσφέρονται(*) 

ΝΑΙ     

6 
Λειτουργίες 

Φωτοαντιγραφικό, 
Εκτυπωτής, Σαρωτής 

    

7 Τροφοδοσία 220-240V, 50,60Hz     

8 

Βάρος Μηχανήµατος, Standard 
Configuration 

<=100Kg     

9 

∆ιαστάσεις (WxDxH), Standard 
Configuration 

<=620x700x1000     

10 Μέγιστη Κατανάλωση <=1.700 W     

11 Τεχνολογία εκτύπωσης laser     

12 Οθόνη χειρισµού αφής >=9in     

13 

Χρόνος προθέρµανσης από 
κατάσταση απενεργοποίησης 
("Warm Up time")  

<= 20 δευτερόλεπτα     

14 

Χρόνος πρώτου Α/Μ αντιγράφου 
(A4 ) 

<=6.5 δευτερόλεπτα     

15 

Χρόνος πρώτου έγχρωµου 
αντιγράφου (A4 ) 

<=7.5 δευτερόλεπτα     

16 

Ταχύτητα ασπρόµαυρης 
εκτύπωσης (A4) 

>=25 σελίδες/λεπτό     

17 

Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης 
(A4) 

>= 25 σελίδες/λεπτό     

18 

Ταχύτητα ασπρόµαυρης 

εκτύπωσης (A3) 
>=15 σελίδες/λεπτό     

19 
Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης 
(A3) 

>=15 σελίδες/λεπτό     
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20 
Συνιστώµενος µηνιαίος κύκλος 
εκτύπωσης 

 >=10.000 σελ.     

21 

Μέγιστη µηνιαία παραγωγική 
ικανότητα  

 >=80.000 σελ.     

22 Τροφοδοσία χαρτιού µεγέθη τουλάχιστον Α3, Α4     

23 Αριθµός Trays Κασέτα 1, Κασέτα 2, bypass     

24 

Τροφοδοσία χαρτιού Κασέτας 1 
(τουλάχιστον Α4) 

>=500 φύλλα     

25 
Τροφοδοσία χαρτιού Κασέτας 2 
(τουλάχιστον Α3) 

>=500 φύλλα     

26 Bypass tray A6-A3 >=150 φύλλα     

27 

Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων 
διπλής όψης 

>=100 φύλλα     

28 
Υποστηριζόµενος τύπος χαρτιού 
(trays) 

να περιλαµβάνει το εύρος 60-
256gsm   

    

29 

Υποστηριζόµενος τύπος χαρτιού 
(bypass) 

να περιλαµβάνει το εύρος 60-
300gsm 

    

30 Μνήµη >=2GB     

31 
∆ιασύνδεση 

USB 2.0, Fast Ethernet 
10/100/1000, IPV4, IPV6 

    

32 

∆ιάρκεια A/M τόνερ για  κάλυψη 
σελίδας Α4  

>=25.000     

33 

∆ιάρκεια έγχρωµου τόνερ για   
κάλυψη σελίδας Α4  

>=25.000     

34 Σκληρό ∆ίσκο >=250GB     

35 Επιδαπέδια βάση στήριξης ΝΑΙ     

36 ∆ιαχείριση Μέσω WEB NAI     

37 
Συµβατότητα 

Τουλάχιστον Windows 
7/8/10/2008/2012 

    

38 Εγχειρίδια Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα     

39 

Αυθεντικά αναλώσιµα (πλην 
χαρτιού) για εκτύπωση 50.000 
έγχρωµων σελίδων και 50.000 
Α/Μ 

 Να συµπεριλαµβάνονται και  
να αναφερθούν τα part 

numbers του κατασκευαστή     

40 Εγγύηση >=1 Χρόνος     

  Φωτοαντιγραφικό 

41 

Ασπρόµαυρη & έγχρωµη 
αντιγραφή 

ΝΑΙ     

42 Αντίγραφό διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόµατα     

43 Ανάλυση >=600dpi     

44 Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α3     

45 Αρ. Αντιγράφων  >= 999     

46 Βαθµός σµίκρυνσης/µεγέθυνσης 25% έως 400%     

  Εκτυπωτής 

47 

Ασπρόµαυρη και έγχρωµη 
εκτύπωση 

ΝΑΙ     

48 Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόµατη     

49 Ανάλυση εκτύπωσης >=1200dpi X 1200dpi     

50 Μέγεθος εκτύπωσης τουλάχιστον Α3     

51 
Γλώσσες εκτύπωσης 

τουλάχιστον PCL5, PCL6, 
Adobe Postscript  

    

  Σάρωση 

52 Έγχρωµη σάρωση ΝΑΙ     

53 Σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόµατη     
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54 Ανάλυση σάρωσης >=600dpi      

55 
Ταχύτητα σάρωσης (Α4) 

>= 80 σελίδες/λεπτό για 
Ασπρόµαυρες και έγχρωµες 

σελίδες  
    

56 Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α3     

57 
Τύποι σαρωµένων αρχείων 

τουλάχιστον .tiff, .jpg, .pdf, 
Multipage .pdf 

    

58 Network TWAIN Scan ΝΑΙ     

59 Scan to e-mail ΝΑΙ     

60 Scan to folder ΝΑΙ     

61 Scan to USB ΝΑΙ     

  ∆υνατότητες µελλοντικών επεκτάσεων 

62 
Αρ. επιπλέον προαιρετικών trays >=2     

63 

Χωρητικότητα προαιρετικών 
κασετών (A3)  

>=500     

64 

Βάρος χαρτιού προαιρετικών 
κασσετών 

Να περιλαµβάνει το εύρος 
60-256 g/sqm 

    

65 Να δέχεται finisher, stapler ΝΑΙ     

66 

Να δέχεται Ασύρµατο ∆ίκτυο για 
µελλοντική αναβάθµιση 

ΝΑΙ     

67 

∆υνατότητα διασύνδεσης µε 
Active Directory για έλεγχο 
εκτυπώσεων 

ΝΑΙ     

68 

Να υποστηρίζεται από λογισµικό 
διαχείρισης εκτυπώσεων 

ΝΑΙ     

 

 

 Α/Μ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 

  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Πιστοποιητικά κατασκευαστή 

1 iso-9001 NAI     

2 iso-14001 NAI     

3 iso-27001 NAI     

  Γενικά Χαρακτηριστικά 

4 
Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής  

ΝΑΙ     

5 

Να αναφερθεί η χώρα 
προέλευσης και 
κατασκευής των ειδών που 
προσφέρονται (*) 

ΝΑΙ     

6 Λειτουργίες 
Φωτοαντιγραφικό, 
Εκτυπωτής, Σαρωτής 

    

7 Τροφοδοσία 220-240V, 50,60Hz     

8 
Βάρος Μηχανήµατος, 
Standard Configuration 

<=50Kg 
    

9 
∆ιαστάσεις (WxDxH), 
Standard Configuration 

<=590x570x600 
    

10 Μέγιστη Κατανάλωση <=1.600 W     

11 Τεχνολογία εκτύπωσης laser     

12 Μνήµη >=1GB     

13 Οθόνη χειρισµού αφής NAI     
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14 

Χρόνος προθέρµανσης 

από κατάσταση 
απενεργοποίησης ("Warm 
Up time")  

<= 20 δευτερόλεπτα     

15 
Χρόνος πρώτου Α/Μ 
αντιγράφου (A4 ) 

<=6  δευτερόλεπτα     

16 
Ταχύτητα ασπρόµαυρης 
εκτύπωσης (A4) 

>=25 σελίδες/λεπτό     

17 
Συνιστώµενος µηνιαίος 
κύκλος εκτύπωσης 

 >=4.000 σελ.     

18 
Μέγιστος µηνιαίος κύκλος 
εκτύπωσης (Duty Cycle) 

>=30.000     

19 
Τροφοδοσία χαρτιού 
µεγέθη 

τουλάχιστον Α3, Α4     

20 Αριθµός Trays 
Τουλάχιστον 3 (Κασέτα 
1, Κασέτα 2, bypass) 

    

21 
Τροφοδοσία χαρτιού 
Κασέτας 1 (τουλάχιστο Α4) 

>=250 φύλλα     

22 
Τροφοδοσία χαρτιού 
Κασέτας 2 (τουλάχιστο Α3) 

>=250 φύλλα     

23 
Υποστηριζόµενος τύπος 
χαρτιού κασέτας 

Να περιλαµβάνει το 
εύρος 60-105gsm 

    

24 Bypass tray A6-A3 >=100 φύλλα     

25 
Αυτόµατος τροφοδότης 
εγγράφων διπλής όψης 

>=100 φύλλα     

26 
Υποστηριζόµενος τύπος 
χαρτιού bypass 

Να περιλαµβάνει το 
εύρος 60-162gsm 

    

27 ∆ιασύνδεση 
USB 2.0,  Ethernet 
10/100/1000 IPv4, 

IPv6 
    

28 
∆ιάρκεια A/M τόνερ για  
κάλυψη σελίδας Α4  

>=9.000     

29 Επιδαπέδια βάση στήριξης ΝΑΙ     

30 ∆ιαχείριση Μέσω WEB NAI     

31 Συµβατότητα 
Τουλάχιστον Windows 

7/8/10/2008 
    

32 

Αυθεντικά αναλώσιµα 
(πλην χαρτιού) για 
εκτύπωση 45.000  
σελίδων 

 Να συµπεριλαµβάνονται 
και  να αναφερθούν τα 

part numbers του 
κατασκευαστή     

33 
Εγχειρίδια 

Ελληνική ή/και Αγγλική 
Γλώσσα     

34 Εγγύηση >=1 Χρόνος     

  Φωτοαντιγραφικό 

35 Αντίγραφό διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόµατα     

36 Ανάλυση >=600dpi     

37 Αρ. Αντιγράφων  >= 999     

38 Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α3     

39 
Βαθµός 

σµίκρυνσης/µεγέθυνσης 

περιλαµβάνει το εύρος 

50% έως 200% 
    

  Εκτυπωτής 

40 Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόµατη     

41 Ανάλυση εκτύπωσης >=600dpi      

42 Μέγεθος εκτύπωσης τουλάχιστον Α3     
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43 Γλώσσες εκτύπωσης τουλάχιστον PCL5, PCL6     

  Σάρωση 

44 Έγχρωµη σάρωση ΝΑΙ     

45 Σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόµατη     

46 Ανάλυση σάρωσης >=600dpi      

47 Ταχύτητα σάρωσης (Α4) 
>= 50 σελίδες/λεπτό για 
Ασπρόµαυρες σελίδες 

    

48 Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α3     

49 Τύποι σαρωµένων αρχείων 
τουλάχιστον .tiff, .jpg, 
.pdf, Multipage .pdf 

    

50 Network TWAIN Scan ΝΑΙ     

51 Scan to e-mail ΝΑΙ     

52 Scan to USB ΝΑΙ     

53 Scan to folder ΝΑΙ     

  ∆υνατότητες µελλοντικών επεκτάσεων 

54 
Αρ. επιπλέον προαιρετικών 
trays 

>=2     

55 
∆υνατότητα διασύνδεσης 
µε Active Directory για 
έλεγχο εκτυπώσεων 

ΝΑΙ     

56 
Να υποστηρίζεται από 
λογισµικό διαχείρισης 
εκτυπώσεων 

ΝΑΙ     

 
 

 

 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 

  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Πιστοποιητικά κατασκευαστή 

1 iso-9001 NAI     

2 iso-14001 NAI     

3 iso-27001 NAI     

  Γενικά Χαρακτηριστικά 

4 
Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής  

ΝΑΙ     

5 

Να αναφερθεί η χώρα 
προέλευσης και κατασκευής 
των ειδών που προσφέρονται 
(*) 

ΝΑΙ     

6 Λειτουργίες 
Φωτοαντιγραφικό, 

Εκτυπωτής, Σαρωτής, Fax 
    

7 Χρώµα Ασπρόµαυρο     

8 Τροφοδοσία 220-240V, 50,60Hz     

9 
∆ιαστάσεις σε χιλιοστά 
(WxDxH) 

<=500x500x500     

10 Βάρος <=30Kg     

11 Κατανάλωση <= 1100W     

12 Τεχνολογία εκτύπωσης laser      

13 
Έγχρωµη οθόνη χειρισµού 
αφής 

ΝΑΙ, µεγέθους >=4 inch     
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14 
Χρόνος προθέρµανσης από 
κατάσταση απενεργοποίησης 
("Warm Up time")  

<= 25 δευτερόλεπτα     

15 
Χρόνος ανάκτησης από 
κατάσταση αναµονής 
("Recovery from sleep mode") 

<=10 δευτερόλεπτα     

16 Ταχύτητα πρώτου αντιγράφου  <= 6 δευτερόλεπτα     

17 
Ταχύτητα ασπρόµαυρης 
φωτοαντιγραφής (one side 
printing) 

>= 30 σελίδες/λεπτό     

18 
Μέγιστος συνιστώµενος 
µηνιαίος κύκλος εκτύπωσης 

έως 5.000     

19 
Μέγιστη µηνιαία παραγωγική 
ικανότητα  (Duty Cycle) 

έως 20.0000     

20 Αριθµός κασετών (Trays) 1 standard+ 1 bypass     

21 
Τροφοδοσία χαρτιού κασσέτας  
(A5-A4) 

>=250 φύλλα     

22 Τροφοδοσία χαρτιού κασέτας τουλάχιστον Α4     

23 Βάρος Χαρτιού κασσέτας 
Να καλύπτει το εύρος 60-

90 g/sqm 
    

24 Bypass tray A4 >=100 φύλλα     

25 Βάρος Χαρτιού bypass 
Να καλύπτει το εύρος 60-

155 g/sqm 
    

26 

Αυτόµατος τροφοδότης 
εγγράφων διπλής όψης 
(Automatic Reversing 
Document Feeder) 

>=50 φύλλα     

27 Output tray >=250 φύλλα     

28 Μνήµη >= 1GB     

29 ∆ιασύνδεση 
τουλάχιστον USB 2.0,  

TCP/IP (10/100Mbps), 
IPV4 

    

30 
∆ιάρκεια τόνερ κάλυψη 
σελίδας Α4  

>= 8.000 σελ     

31 Συµβατότητα 
Τουλάχιστον Windows 

7/8/10/2008 
    

32 Εγχειρίδια 
Ελληνική ή Αγγλική 

Γλώσσα     

33 Εγγύηση >= 1 έτος     

34 
 Αυθεντικά αναλώσιµα (πλην 
χαρτιού) για εκτύπωση 40.000 
σελίδων για κάθε µηχάνηµα 

 Να συµπεριλαµβάνονται 
και  να αναφερθούν τα 

part numbers του 
κατασκευαστή     

  Φωτοαντιγραφικό 

35 Ασπρόµαυρη αντιγραφή ΝΑΙ     

36 Αντίγραφό διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόµατα     

37 Ανάλυση >= 600x600dpi     

38 Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α4     

39 Πολλαπλά αντίγραφα >=99     

40 
Βαθµός 
σµίκρυνσης/µεγέθυνσης 

25% έως 400%     

  Εκτυπωτής 

41 Ασπρόµαυρη εκτύπωση ΝΑΙ     

42 Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόµατη     

43 Ανάλυση εκτύπωσης >=600dpi X 600dpi     

ΑΔΑ: ΨΟ33ΟΛ04-ΘΗΜ





44 Μέγεθος εκτύπωσης τουλάχιστον Α4     

45 Γλώσσες εκτύπωσης 
τουλάχιστον PCL5, PCL6, 

Adobe Postscript3 
    

  Σάρωση 

46 Έγχρωµη σάρωση ΝΑΙ     

47 Σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ, Αυτόµατη     

48 Ανάλυση σάρωσης  έως και 600dpi     

49 
Ταχύτητα σάρωσης (Α4, A/M, 
one side) 

>= 30 σελίδες/λεπτό για 
Ασπρόµαυρες σελίδες 

µονής όψης (έγχρωµης?) 
    

50 Μέγεθος πρωτοτύπου τουλάχιστον Α4     

51 Τύποι σαρωµένων αρχείων 
τουλάχιστον  tiff,  jpg, 

pdf, pdf/a 
    

52 Scan to e-mail ΝΑΙ     

53 Scan to Folder ΝΑΙ     

54 Network TWAIN scan ΝΑΙ     

  Fax 

55 Κύκλωµα PSTN, PBX     

56 Συµβατότητα G3 ΝΑΙ     

57 Ταχύτητα modem 33,6 kbps     

58 
Ταχύτητα µετάδοσης (A4, 
33.6Kbps, JBIG) 

<= 3 δευτερόλεπτα/σελ     

59 LAN FAX ΝΑΙ     

  ∆υνατότητες µελλοντικών επεκτάσεων 

60 
Αρ. επιπλέον προαιρετικών 
κασετών (trays) 

>=2     

61 
Αρ. Σελίδων προαιρετικών 
κασετών 

>=500 σελ     

62 Σκληρός ∆ίσκος  >= 120GB     

63 
∆υνατότητα διασύνδεσης µε 
Active Directory για έλεγχο 
εκτυπώσεων 

ΝΑΙ     

64 
Να υποστηρίζεται από 
λογισµικό διαχείρισης 
εκτυπώσεων 

ΝΑΙ     

 

 

Για να είναι έγκυρη ο προσφορά όλα τα προσφερόµενα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν όλα τα ανωτέρω 
τεχνικά χαρακτηριστικά και επιπλέον ισχύουν και τα παρακάτω: 

• Όλα τα µηχανήµατα θα πρέπει να είναι καινούρια και αµεταχείριστα, όχι ανακατασκευασµένα µε 

εξαρτήµατα προερχόµενα από δεύτερη επεξεργασία, στη συσκευασία που προβλέπει ο 

κατασκευαστής τους, και να έχουν πιστοποίηση CE 

• Κάθε µοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα επίσηµα φυλλάδια του 

κατασκευαστή που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση µε τις τεχνικές απαιτήσεις µε σχετική 

παραποµπή.  Αν κάποιο τεχνικό χαρακτηριστικό δεν τεκµηριώνεται από τα παραπάνω φυλλάδια 

τότε θα πρέπει να προσκοµιστεί έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσηµου 

αντιπροσώπου του που να βεβαιώνει τη συµµόρφωση του προϊόντος µε το τεχνικό χαρακτηριστικό.  

Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή και κάθε σχετικό µε την προµήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά πρωτότυπη. Επίσης πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του υπογράφοντος καθώς να 

υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας µε τον υπογράφοντα για επαλήθευση. Επιστολές που δεν 

είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 

• Κάθε µοντέλο θα πρέπει κατά την παράδοσή του να συνοδεύεται από τα επίσηµα εγχειρίδια 

εγκατάστασης ή/και λειτουργίας του κατασκευαστή τουλάχιστον στην Ελληνική ή/και την Αγγλική 

γλώσσα.  
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• Ο ΟΠΑΝ διατηρεί το δικαίωµα να διασταυρώσει τη γνησιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται 

καθώς και κάθε σχετικής πληροφορίας. 

• Γίνονται δεκτές µόνο προσφορές που αφορούν στο σύνολο της ζητούµενης ποσότητας και όλων των 

ζητούµενων ειδών. ∆ε θα γίνουν δεκτές προσφορές για µέρος των ζητούµενων ειδών. 

• Για  όλα τα προϊόντα θα πρέπει θα πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού 

φορέα προς τον ΟΠΑΝ ότι το µοντέλο δεν έχει αποσυρθεί ή είναι υπό απόσυρση.  

• Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τµήµα «∆υνατότητες µελλοντικών επεκτάσεων» είναι 

υποχρεωτικό να ισχύουν για τα αντίστοιχα µοντέλα. Εν τούτοις, δεν συµπεριλαµβάνονται στα 

παραδοτέα της παρούσης. 

• Η παράδοση των προϊόντων θα πραγµατοποιηθεί σε τόπους που θα υποδείξει η αρµόδια υπηρεσία 

και κατά την παράδοση του κάθε µηχανήµατος, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε εγκατάσταση 

και επίδειξη όλων των λειτουργιών του. Όλα τα µηχανήµατα θα συνοδεύονται από όλα τα 

παρελκόµενα (καλώδια σύνδεσης, ρεύµατος, κλπ)  και θα είναι έτοιµα προς χρήση. 

• Στα πλαίσια της παρούσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και εκπαίδευση διάρκειας 

τουλάχιστον 2 ωρών για κάθε τύπο µηχανήµατος η οποία θα καλύπτει την χρήση και τη διαχείρισή 

τους. 

• Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί µε ποινή αποκλεισµού. 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιγραφή Ποσ. 

Τιµή 

Μονάδος 
Καθ. 

Σύνολο ΦΠΑ 24% Μερ. Σύνολο 

Πολυµηχάνηµα Α/Μ 
30 Σ.α.λ. 3 1.320,00 € 3.960,00 € 950,40 € 4.910,40 € 

Πολυµηχάνηµα Α/Μ  
Α3, 25 σ.α.λ. 1 1.400,00 € 1.400,00 € 336,00 € 1.736,00 € 

Πολυµηχάνηµα 
Έγχρωµο Α3, 25 σ.α.λ. 1 3.500,00 € 3.500,00 € 840,00 € 4.340,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ     8.860,00 € 2.126,40 € 10.986,40 € 

 

Νέα Ιωνία, 23/10/2017 

 

Ο Συντάξας Η Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

Ιωάννης Παπαδόπουλος 
ΠΕ Πληροφορικής 

Αναστασία Σπυριδοπούλου 
ΠΕ ∆ιοικητικού 

»  
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Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις 

απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
 
Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

• αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

• αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2666/25-10-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2645/24-10-2017 αίτηµα του τµήµατος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 

3. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 33686/23-10-2017 Μελέτη του Αυτοτελές Τµήµατος Προγραµµατισµού 

Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας  
4. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών  όπως ισχύει 
5. τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 & 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

(∆.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε µε παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007, 

6. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  

7. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

8. τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) 

«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Επί των -9- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
µε ψήφους 7 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ (η κ. Στυλιανή Αδαµοπούλου) και  1 ΛΕΥΚΟ (ο κ. Σωτήρης 

Σκευοφύλακας) 

1. Την έγκριση της µε αριθµ. πρωτ. 33686/23-10-2017 µελέτη του Αυτοτελές Τµήµατος 

Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας, η οποία αφορά στην προµήθεια  

ενός (1) έγχρωµου φωτοτυπικού πολυµηχανήµατος Α3, ενός (1) Α/Μ φωτοτυπικού Α3 και τριών 

(3) πολυµηχανηµάτων Α/Μ Α4, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ο.Π.Α.Ν. (Οργανισµός 

Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας) ∆ήµου Ν. Ιωνίας, την οποία ενέκρινε ο Πρόεδρος του Νοµικού 

προσώπου η οποία και επισυνάπτεται, 

2. Την έγκριση της προµήθειας α. ενός (1) έγχρωµου φωτοτυπικού πολυµηχανήµατος Α3, ενός 

(1) Α/Μ φωτοτυπικού Α3 σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας των διοικητικών τµηµάτων και 

της γραµµατειακής υποστήριξης του Ο.Π.Α.Ν., τα οποία να έχουν δυνατότητα σύνδεσης µε 

υπολογιστές και µε το δίκτυο του ∆ήµου, να δέχονται φωτοτυπικό χαρτί 80gr, 160gr και 200gr, 

β. τριών (3) πολυµηχανηµάτων Α4 για καθηµερινή χρήση και δυνατότητα σύνδεσης µε 

υπολογιστή για τις ανάγκες των λοιπών τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου 

3. Την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης της πίστωσης ποσού ύψους 10.986,40 € 

συµπ/µένου του Φ.Π.Α., η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.7135.0004 µε τίτλο «Προµήθεια 

φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και FAX» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, 

4.  Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας, µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών όπως ισχύει µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής. 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 

 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 
         

 
 
         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    
        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 
2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
4. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
5. Κωνσταντίνος Ρίζος 

6. Σωτήρης Σκευοφύλακας 
7. Ιωάννης Οικονοµίδης 
8. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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